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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 14.09.2017 (doručena 14.09.2017 do datové schránky)
Pan P. M. žádal o poskytnutí následujících informací:
1. Množství uskladněného sušeného odstředěného mléka a másla Státním zemědělským
intervenčním fondem v období od 1. ledna 2016 do 1. září 2017 po jednotlivých měsících.
2. Množství nakoupeného a prodaného sušeného odstředěného mléka a másla Státním
zemědělským intervenčním fondem v období od 1. ledna 2016 do 1. září 2017 po jednotlivých
měsících, včetně zaplacené částky za tyto obchodní transakce.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 26.09.2017
Fond v uvedeném období let 2016 -2017 neměl na skladech žádné máslo ani nedostal žádnou
nabídku k intervenčnímu nákupu másla.
Před 1. lednem 2016 byly zásoby SOM nulové a došlo k nákupu a uskladnění SOM následovně:
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CELKEM

3302,5

SOM byl nakupován za intervenční cenu 169,8 EUR/100 kg, kde je použití směnného kurzu
odvislé od data podání nabídky, a celkem bylo za nákup SOM zaplaceno 174 mil. Kč vč. DPH.
V současné chvíli má Fond na skladech 3.302,5 tuny SOM a prodej SOM, který byl vyhlášen
Komisí (PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2080 ze dne 25. listopadu 2016 o zahájení
prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení) se České republiky
netýká, protože zahajuje prodej SOM uskladněného před 1. listopadem 2015.
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